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• Koželužská 1509 -1510 – rozbitá zíďka (nebezpečné, bez ochrany) 

První etapa sanace zdi nad parkovištěm bude provedena dle smlouvy do konce října 

2019.  

 

• Koželužská 1509 -1510 – příliš vzrostlé stromy  

Stromy v celé ulici prošly v roce 2018 arboristickým ošetřením (zdravotní, bezpečnostní 

a redukční řezy). 

 

• Pítko u „Domečku“ je často ucpané  + přidat více pítek po Kadani + udělat pítka pro 

ptáčky a veverky 

Pítko u „Domečku“ je ve vlastnictví SVČK v případě ucpání bude vlastník upozorněn.  V 

roce 2019 přibude pítko ve Smetanových sadech a na sídlišti D a Čechově ulici. Pítka 

pro veverky a ptáčky byly zavedeny. 

 

• Lavička naproti vchodu ZŠ Školní + lavičky na Löschnerově náměstí naproti Hasičárně 

– popíjení alkoholu  

V okolí základní školy  i na Löschnerově náměstí jsou denně prováděny kontroly  

strážníky MP a Asistentkami prevence kriminality. Na obě lokality také dohlíží kamery 

MKDS. V současné době se však osoby konzumující zde alkohol nedopouštějí 

přestupku.  Přidružené přestupky jako např. znečišťování veřejného prostranství apod. 

jsou Městskou policií řešeny dle platných zákonů.  

Od února 2019 platí Obecně závazná vyhláška města zakazující požívání alkoholických 

nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (patří tam mimo jiné Löschnerovo nám. 

a Studentské nám.). 

 

• Pochvala za kácení a prořezávání hustých křoví v Rooseveltových sadech  

Bude provedeno ještě v několika lokalitách z důvodu výskytu bezdomovců a drogově 

závislých. 

 

• Málo značek označujících blokové čištění  

Blokově čištění zajištěno pomocí zónového dopravního značení. Informovanost 

probíhá pomocí médií, předsedů SVJ, bytových družstev popř. emailů jednotlivých 

obyvatel.  

Nový komunikační kanál k rychlému přenosu informací je mobilní aplikace Česká obec, 

která je ke stažení zdarma a pro Kadaň byla spuštěna v dubnu 2019. Během prvního 

měsíce bylo odesláno 15 zpráv, což je zhruba frekvence, která by měla fungovat i 

nadále.  

 

 



• Na menší popelnice (BIO odpad) přidělat držák (při větru padají) 

V současné době se držáky tohoto typu nevyrábějí, bylo by nutné každou popelnici 

řetězem připevňovat ke konstrukci, což je z provozních důvodů a značného množství 

nádob nereálné. 

 

• Na celém sídlišti E  je málo laviček 

Všechna dětská hřiště na sídlišti mají dostatek laviček. Další lavičky jsou podél všech 

komunikací. Od poslední veřejné schůzky nikdo nepožádal o přidání dalších laviček. 

Naopak za Priorem byly na přáni SVJ odstraněny. 

 

• Průchod ke Kauflandu – přidat veřejné osvětlení 

Byla doplněna jedna lampa veřejného osvětlení. 

 

• Průchod ke Kauflandu – přidat značku „Sesednout z kola“ – cyklisté tudy projíždějí 

Bylo řešeno s DI PČR – uvedený průchod není vedený jako cyklostezka. Cyklisté        

musejí tuto komunikaci užívat jako pěší. Z obecné úpravy vyplývá, že cyklisté se nemají 

pohybovat po chodníku. Dopravní značení je nadbytečné, cyklista se dopouští 

přestupku. 

 

• Průchod ke Kauflandu – při vchodu parkují auta a nedá se projít (namalovat žluté 

čáry)   

Vodorovné dopravní značení vytvořeno. 

 

• Průchod ke Kauflandu – opravit chodník (dlažbu) + ucpaný odtokový kanálek 

Opraveno, vyčištěno. 

• Bylo vykáceno mnoho topolů podél ZŠ Školní  

Kácení topolů a následná redukce je v souladu s vypracovaným znaleckým posudkem 

soudního znalce na stromy. Za pokácené topoly byla provedena adekvátní náhradní 

výsadba v okolí. Po odkácení zbylých topolů bude celá alej topolů nahrazena novou 

alejí z javorů babyk. 

 

• Cyklisté jezdí po chodnících  

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o  silničním provozu, §58 odst. 2 je jízda na kole na 

chodníku povolena dětem mladším 10 let. Osoby starší se dopouštějí přestupku a  

Městská policie tyto přestupky v rámci své činnosti řeší.  Děti mladší 15 let, které 

strážníci přistihnou při jízdě na chodníku či bez helmy jsou i se zákonnými  zástupci 

zvány na služebnu MP k podání vysvětlení, při té příležitosti jsou mladí cyklisté i jejich 

rodiče poučeni o pravidlech silničního provozu a např. povinné výbavě jízdního kola. 

Místní děti jsou navíc s pravidly silničního provozu seznamovány už od školky, v rámci 

prevence kriminality naši strážníci  již několik let vyučují pravidla silničního provozu a 

trénují děti na dopravním  hřišti.  Jen v loňském roce odučili na toto téma  400 

vyučovacích hodin. 

 



• Workoutové hřiště – přidat osvětlení + pítko + vandalové poničili podlahu  

S výstavbou nového pítka se nepočítá z důvodu možnosti zdroje vody ve sportovní hale 

a v nové budově WC v lesoparku. 

Povrch hřiště byl již opraven. Veřejné osvětlení je pouze podél komunikace s 

osvětlením samotného hřiště se nepočítá. Osvětlení by vedlo k nárůstu vandalismu a 

přítomnosti osob mimo provozní dobu hřiště. 

• 1. Máje 1528 -1530 – zatravěný prostor, který se propadá  

Bylo provedeno dosypání zeminy.  

 

• 1. Máje 1528 -1529 – venčení psů na volno + nepořádek psí exkrementy 

V celém městě jsou průběžné prováděny kontroly dodržování Obecně závazných 

vyhlášek a veřejného pořádku. Veškeré zjištěné a prokázané přestupky jsou řešeny 

podle zákona příkazem na místě nebo předány Přestupkové komisi. Bohužel není 

možné dohlížet na každého pejskaře zvlášť.  Pokud  občané znečišťování veřejného 

prostranství  nebo venčení bez vodítka zpozorují, mohou tuto skutečnost i anonymně 

telefonicky oznámit  MP na tel. 474 332 298,  606 310 014. 

 

• 1. Máje 1528 -1529 – sezení cizích lidí na schodech u vchodu 

Bylo projednáno s příslušnými předsedy SVJ. Navržena opatření (úprava zábradlí, 

kamerový systém, skládací lavičky apod.). Dle vyjádření místopředsedy SVJ jsou úpravy 

schodiště objednány a situace se zklidnila. Schodiště se zúží a budou namontovány 

kovové nášlapy znesnadňující sezení na schodech. 

(předseda SVJ bude přítomen setkání a situaci popíše) 

 

• 1. Máje 1534 -1535 – přidat herní prvky na hřiště  

Rozměry hřiště nedovolují další umístění herních prvků. 

 

• 1. Máje 1528 -1529 - 1530 – rozbité hrany schodů (od hřiště k parkovišti)  

Schody byly zrekonstruovány. 

 

• Uklízet spadané listí u popelnicového stání 

Správce zeleně TS Kadaň byl upozorněn. 

 

• Školní 1538 - vybudovat zábradlí vedle chodníku u vchodu 

Bylo prověřeno v terénu a zábradlí bude doplněno zpět do 30.9.2019. 

 

• 1. Máje 1530 -1531 – nezajíždí čistící vůz 

Obsluha čistícího vozu byla poučena. 

 

• Auta zaparkovaná podél ul. 1. Máje zasahují hluboko do chodníku 

Bylo řešeno pomocí „carstopů“. 

 


